
 

 عالئم نشت گاز در کولر گازی+تشخیص نشتی و رفع آن

ن عموم مردم روند رو به رشدی داشته و بسیاری از افراد از این دستگاه به عنوان در سال های اخیر استفاده از کولر گازی در بیر

د یا گاز کولر گازی ییک از مهمیک سیستم تهویه هوا به منظور تنظیم دمای محیط اطراف استفاده یم های ترین بخشکنند. میر

صورت کیل نحوه کار کولر الیت کوکر گازی به طور مداوم در یک چرخه در حال حرکت است. بهاین دستگاه است که هنگام فع

کنند. ییک از مشکالت رایج گازی شباهت زیادی به یخچال دارد و در هر دو دستگاه از یک قاعده برای تغییر دما استفاده یم

د فعالیت یمدستگاه د یا گاز آهایی که بر پایه میر دها برای سالمتی ما نکنند، نشتی میر هاست. از آن جایی که بسیاری از این میر

 در  گاز   نشت عالئم باشد. در این مقاله از مجله آچاره قصد برریسبسیار خطرناک هستند، این اختالل حائز اهمیت بسیاری یم

 .کنیم تا انتها با ما همراه باشیدرا داریم تا به شما در روند حل این مشکل کمک کنیم. پیشنهاد یم گازی  کولر 

 

 دالیل نشت گاز در کولر گازی 

ن دلیل این موضوع اهمیت شناسایی علت نشت گاز در کولر گازی به شما در روند حل آن کمک شایان توجیه یم کند به همیر

 .شوند را ذکر خواهیم کردیل رایجر که در بسیاری از موارد باعث نشت گاز در این دستگاه یماین بخش دال  زیادی دارد 

 . در

 

 



 

 نصب ناصحیح کولر گازی 1.

ن دارای صالحیت انجام بپذیرد. اگر نصب این دستگاه را به  روند نصب کولر گازی باید به صورت کامال ایمن توسط متخصصیر

به افراد بدون مهارت بسپارید، نشتی گاز کولر گازی شما دور از انتظار نخواهد بود. دقت داشته باشید … دالییل مثل هزینه کمیی و 

با صالحیت بودن وی اطمینان حاصل کنیدکه ق  .بل از انتخاب کارشناس از 

 کولر گازی2. 
ی

 فرسودگ

 دارای یک شاید بتوان این علت را رایج
ی

ترین دلیل نشت گاز در این دستگاه محسوب کرد. کولر گازی همچون دیگر لوازم خانیک

ستم به صورت جدی افزایش خواهد یافت. بنابراین عمر مفید بوده که با گذشت آن احتمال بروز مشکالت مختلف در این سی

اگر از زمان تولید کولر گازی شما زمان زیادی گذشته و توصیه کارشناسان تعویض این دستگاه است، این روند را به تاخیر 

ن برا  دستگاه رصفا احتمال نشت گاز در کولر گازی را افزایش نداده و خطرات دیگری نیر
ی

ی شما به همراه نیاندازید. البته فرسودگ

 .گذرد این قسمت را به دقت مطالعه کنیدسال از زمان تولید کولر گازی شما یم 10دارد. اگر بیش از 

د به کار رفته در آنها را بیش از پیش یمعلتی که اهمیت نشت گاز در این دستگاه باشد. از آن جایی که در ها یمکند، نوع میر

د عمل یمههای گذشته تقاضا برای سیستمسال (، روند رشد بسیار زیادی را … کردند ) یخچال، کولر گازی و ای که بر پایه میر

ن این ماده با مشکل روبهپشت رس یم رو شده بودند و این مشکل هر سال بیش از گذشته خود را در گذاشت، سازندگان برای تامیر

 .داداین صنعت نشان یم

 

دهای مضن برای محیط زیست در نظر گرفته شود. محدودیت 2010این روند باعث شد که در سال  هایی برای استفاده از میر

ات گلخانهعلت این امر را یم  ) هاها به الیه اوزون دانست. در قدم اول استفاده از فلوروکربنای این گازها و آسیب آنتوان تاثیر

Fluorocarbons )  هااستفاده از هیدروفلوکربن و در قدم بعد (Hydrofluorocarbons) / ( HCFC – 22 )  که با نام فریون

ن شناخته یم د در دستگاهنیر  .ممنوع شد 2010های ساخت بعد از سال شود، به عنوان میر



 

کنید باید بدانید که نشت گاز در کولر گازی شما عالوه بر حال اگر شما کماکان از تولیدات قبل از این سال استفاده محیط یم

ن آسیب خواهد رساند بنابراین سیع کنید هر چه زودتر نسبت  نیر رصف هزینه و زمان، به سالمتی شما، اطرافیان و محیط زیست 

 .اه اقدام کنیدبه تعویض این دستگ

 کویل 3.
ی

 های اواپراتورخوردگ

 در این قسمت از دالیل رایج نشت گاز در کولر گازی محسوب یم
ی

د ایجاد خوردگ  در بسیی حرکت میر
ی

شود. وجود هر نوع خوردگ

ن استفاده از این دستگاه در نظر  د منجر خواهد شد در نتیجه بهیی است این نکته مهم را حیر داشته باشید. در نهایتا به نشت میر

 در کولر گازی اشاره یم
ی

 .کنیمراستای آشنایی بیشیی شما با این پدیده به دو علت رایج ایجاد خوردگ

 شما از 
ی

 در کولر گازی، تماس زیاد با فلوراید موجود در آب است. اگر در محل زندگ
ی

فلوراید : ییک از دالیل رایج ایجاد خوردگ

 در کویلفلوراید در آب شهری استفاده یم
ی

 .های اواپراتور کولر گازی شما وجود خواهد داشتشود امکان ایجاد خوردگ

 یم
ی

 در کولر نمک : اگر شما در مناطق ساحیل زندگ
ی

 بر اثر مجاورت با نمک از علل رایج ایجاد خوردگ
ی

کنید باید بدانید که خوردگ

ن محیطباشد. اگر ساکن این نوع مناطق هستید، این دستگاه را تا گازی یم  .هایی دور کنیدحد ممکن از چنیر

دمشکل مکانییک در لوله 4.  های میر

د هنگام فعالیت دستگاه در یک چرخه به حرکت در خواهد آمد. لولهدر بخش د که معموال از های قبل ذکر کردیم که میر های میر

د را جنس مس ساخته شده اند، بسیی حرکت گاز در کولر گازی هستند. بروز مشکالت گوناگون مکانییک در این قسمت نشت میر

د به سیستم داخیل کولر گازی احتمال بروز مشکالت مکانییک در دیگر قسمتقطیع خواهد کرد. الزم به ذکر است که  ها نفوذ میر

ن افزایش یم  .دهدرا نیر

 

  



 

 

 ( Valves ) هاخرایر اتصاالت و دریچه 5.

ن بخش د به طور دائیم در بیر ن از اتصاالت و دریچه های مختلف حرکت کرده و میر کند. در صوریی های مختلفن عبور یمدر این بیر

ی این بخش ییک و نحوه قرارگیر ن د قابل انتظار خواهد بود. در این که هر نوع مشکیل در سالمت فیر ها وجود داشته باشد، نشت میر

ایط باید وضعیت همه اتصاالت و دریچه ندرسر  .ها مورد برریس قرار بگیر

 رسویس ناصحیحنگهداری و  6.

ن رسویس نکرده و یا رسویس آن را به افراد یر  سپارید باید انتظار صالحیت یماگر شما کولر گازی خود را در فواصل زماین معیر

 هر سال یک بار و کولر گازینشت گاز در دستگاه خود را داشته باشید. فراموش نکنید که کولر گازی
ی

 6های تجاری هر های خانیک

خود را به تاخیر نیانداخته و  کولرگازی  دستگاه رسویس فراد متخصص نیاز دارند. به هیچ عنوانماه یک بار به رسویس توسط ا

 .این روند را حتما به افراد دارای صالحیت بسپارید

 عالئم نشت گاز در کولر گازی

شوند. کنندگان با تاخیر متوجه بروز این اختالل یمبیتن نبوده و گاها مضفگازی قابل پیش  در بسیاری از موارد بروز نشتی در کولر 

ترین زمان ممکن متوجه شوید بهیی است با عالئم آن آشنایی برای این که بتوانید وجود نشت گاز در کولر گازی خود را در رسی    ع

 .را مرور خواهیم کرد گازی  کولر   در  گاز   نشت عالئم ترینقبیل داشته باشید. به این منظور رایج

د شده باشد، جریان هوای تولیدی آن تضعیف شده و نسبت به گذشته در این  در صوریی که کولر گازی شما دچار نشت میر

 .زمینه فشار مناستر نخواهد داشت

 گرم شدن جریان هوا1 .

شود. اگر حس محسوب یم گازی  کولر   در  گاز   نشت عالئم ترینافزایش دمای جریان هوای تولیدی توسط کولر گازی از مهم

د و بسیی حرکت آن را موذد یم ایط میر کنید که کولر گازی شما همچون گذشته قادر به کاهش دمای محیط نیست باید رسیعا رسر

ایط پس از رفع نشتی مشکل شما مطمئنا برطرف خواهد شد  .برریس قرار دهید. در این رسر
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 2. افزایش مضف برق از عالئم نشت گاز در کولر گازی

ی را متحمل  د نشتی وجود داشته باشد، کولر گازی شما به منظور انجام یک کار مشخص باید فشار بیشیی زماین که در شبکه میر

یشود. افزایش فشار کاری این دستگاه مضف آن را افزایش داده و   دستگاه منجر یمنهایتا به افزایش هزینه الکیی
ن

شود. سیته مضف

د کولر گازی خود را چک کنیددر صوریی که در مضف برق خود تغییر غیر منتظره ایط میر ای را مشاهده کردید، رسر . 

های میسهای اواپراتور و لولهتشکیل یخ بر روی کویل .3 

 برای کاهش دمای محیط در دهنده وجود نها نشانتشکیل یخ در این قسمت
ن

د کاف شت گاز در کولر گازی شماست. زماین که میر

های میس تا حد ممکن حرارت محیط را جذب خواهند کرد. در نتیجه این های اواپراتور و لولهشبکه وجود نداشته باشد، کویل

 آنها رطوبت تشکیل شده که در نهایت به یخاختالل، بر روی این قسمت
ی

 .شود یمها منتیهزدگ

 

اطوالین  4.  تر شدن روند تنظیم دم

ی برای تنظیم یک محیط مشخص رصف یم د اگر کولر گازی شما نسبت به گذشته مدت زمان بیشیی کند، احتماال در شبکه میر

آن نشتی وجود دارد. نشت گاز در این دستگاه راندمان آن را به طور جدی کاهش داده که ییک از نتایج آن رصف زمان بیشیی به 

 .باشدمنظور انجام یک کار ثابت و مشخص یم

د 5.  مسمومیت بر اثر مجاورت با میر

دها برای سالمتی ما خطرناک محسوب یمهمان دهایی مثل فریون بدون بو طور که اشاره کردیم اکیر میر شوند. به دلیل این که میر

د ها در محیط دشوار خواهد بود. معموال قبل از این که افراد ساکن متوجه وجود نشتی میر و رنگ هستند، تشخیص وجود آن

باشد. اگر عالئیم که در ها با گاز کولر گازی یمدهنده مسمومیت آنها دیده شده که در واقع نشانشوند، برخن از عالئم در آن



 

کنیم را در خود یا اطرافیان مشاهده کردید، رسیعا از محیط خارج شده و بروز این مشکل را به مراجع ذی صالح ادامه ذکر یم

د عبارتند ازاطالع دهید. عالئم مسمومی  : ت با میر

 رسگیجه 

 حالت تهوع 

 نفس 
ی

 تنیک

 تشکیل مایع در ریه 

ن در معرض خطر به صورت کیل نشت گاز در کولر گازی عالوه بر آسیب به قطعات تشکیل ن را نیر دهنده دستگاه، سالمت ساکنیر

و رسویس آن را به طور منظم به  دهد. در نتیجه به هیچ عنوان در شیوه نگهداری کولر گازی خود کوتایه نکردهجدی قرار یم

 .افراد دارای صالحیت بسپارید

ح چند روش برای شناسایی رسی    ع گازی  کولر   در  گاز   نشت عالئم حاال که بیشیی با تر نشتی در این دستگاه آشنا شدیم، زمان رسر

 .رسیده است

 چگونه نشت گاز در کولر گازی را تشخیص دهیم؟

 محیط اطراف کولر گازی را بو کنید1 .

دها همچون فریون بدون بو هستند شما یم بشوید. اگر در این  ها توانید با کیم دقت بیشیی متوجه نشتی آنبا وجود این که اکیر میر

ایط به کولر گازی نزدیک شده و بو بکشید، حتما یک بوی عجیب را حس خواهید کرد. البته این راهکار رصفا در صوریی که  رسر

ن است. اگر پس از  د بسیار پاییر دستگاه در فضای رس بسته قرار داشته باشد موثر است و در فضای باز احتمال تشخیص بوی میر

 .ی متوجه این بوی عجیب شدید رسیعا یک فرد متخصص را مطلع کنیدبو کردن کولر گاز 

 

 



 

دبر روی لوله 2.  ها به دنبال لکه بگردی

وع اطالع ندارند که نشت گاز در کولر گازی در بیشیی موارد از خود لکه بر جای خواهد گذاشت در بسیاری از افراد از این موض

د به دنبال لکه بگردید. این راهکار توانید در راستای برریس وجود نشتی در این دستگاه با برریس لولهنتیجه شما یم ها و شبکه میر

 .شود در کولر گازی محسوب یمهای تشخیص وجود نشتی ترین روشترین و رسی    عاز راحت

ن اگر در این روند با لکه ن جزوهای نایسر از وجود روغن برخورد کردید، یمهمچنیر در  گازی  کولر   در  گاز   نشت عالئم توانید آن را نیر

ایط دستگاه باید توسط افراد دارای مهارت مورد برریس بیشیی  ید. البته برای کسب اطمینان از این موضوع، رسر قرار نظر بگیر

د  .بگیر

 وجود صدا در اطراف مجاری ترموستات 3.

د کولر گازی نشتی وجود داشته باشد شما یم توانید با نزدیک شدن به مجاری ترموستات صدایی زوزه در صوریی که در شبکه میر

منظور شنیدن مانند که به سوت کشیدن شباهت دارد را بشنوید. دقت داشته باشید که این صدا بسیار ضعیف بوده و شما به 

د کامال خایل نشده باشد احتماال این صدا  آن باید در سکوت کامل به نقطه موردنظر تا حد ممکن نزدیک شوید. در صوریی که میر

 .به گوش شما خواهد رسید

 

 استفاده از محلول آب و صابون 4.

تواند در این روند به شما کمک کند. با راهکارهای مرسوم تشخیص نشت گاز استفاده از محلول آب و صابون بوده که یمییک از 

ن موثر خواهد بود. در این این که این روش بیشیی برای شناسایی نشتی گاز یخچال مورد استفاده قرار یم د، در این دستگاه نیر گیر

 .دهنده نشتی است، بگردیدباید به دنبال تشکیل حباب که نشان روش پس از اعمال محلول بر روی شبکه

  



 

این گاز  ن ایط هیچ حبایر تشکیل نشود. در این صورت باید میر د دستگاه کامال خایل شده و در نتیجه در این رسر البته ممکن است میر

ایط د. در این رسر کنیم از رویسر که در قسمت پیشنهاد یم وارد کولر گازی شده تا هنگام خروج آن از نشتی مورد شناسایی قرار بگیر

 .بعد ذکر خواهیم کرد به این منظور استفاده کنید

 استفاده از رنگ فلورسنت 5.

 UV ) در ابتدای این بخش الزم به ذکر است که این روش به دلیل نیاز به لوازیم همچون رنگ فلورسنت، المپ ماورا بنفش

Light )  ن مورد استف… و باشند. در اده قرار گرفته و افراد عادی معموال قادر به استفاده از این راهکار نیمبیشیی توسط متخصصیر

 .شوداین روند ابتدا کیم رنگ فلورسنت به داخل شبکه تزریق شده و در مرحله بعد دستگاه با مقداری گاز شارژ یم

به دنبال  ( UV Light ) پس از گذشت کیم زمان به دلیل خروج رنگ فلورسنت از نشتی باید با استفاده از المپ ماورا بنفش

ی نشتی را شناسایی کرده و دقت نقطه یا نقطه ن راهکارهای ذکر شده در زمان کمیی های نشتی در شبکه گشت. این روش در بیر

 .باالتری دارد

 

 

ینتیجه گیر  

، به شما در روند برطرف کردن این مشکل کمک کنیم. گازی  کولر   در  گاز   نشت عالئم ین مقاله تالش کردیم که با برریسدر ا

ات مرتبط با گاز آن، باید حتما توسط افراد با مهارت و دارای صالحیت  فراموش نکنید که روند تعمیر کولر گازی به خصوص تعمیر

د و افراد عادی به هیچ عنوان نباید در این راستا اقدایم انجام دهند. کارشناسان مجرب آچاره به منظور شناسایی و رفع  انجام گیر

توانید سواالت خود را در بخش نظرات این مطلب ذکر کنید و پاسخ خود را در نشتی کولر گازی در کنار شما خواهند بود. شما یم

 .گزاریمه تا انتها با ما همراه بودید سپاسترین زمان ممکن از این کارشناسان دریافت کنید. از این کرسی    ع
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